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Proiect de opinie 
asupra comunicării comune a Comisiei către Parlamentul European 

și Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a 
armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente 

„Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor”  -  JOIN(2018)17 
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi al Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  
pentru examinarea pe fond a comunicării comune a Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor 
de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente 
„Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor” -  JOIN(2018)17 
          Membrii Comisiei au examinat documentul menţionat, în şedinţa din 3 
octombrie 2018. 
 În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională au constatat faptul că, prezenta Comunicare comună 
prezintă elementele necesare unei înțelegeri comune și a unei căi comune de 
urmat pentru UE privind modalitatea de soluționare a amenințării reprezentate de 
armele de foc și SALW ilicite și de munițiile acestora, un set de măsuri care 
urmează să fie adoptate de către UE și statele membre ale acesteia în interiorul 
frontierelor UE, precum și propuneri de cooperare și asistență pentru controlul 
SALW în vecinătatea UE și în restul lumii.  

Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate invită Consiliul să adopte o strategie a UE împotriva armelor de foc 
și a armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SALW) ilicite și a munițiilor 
acestora, care să acopere atât armele de foc de uz civil, cât și armele de foc de 



calitate militară pentru a răspunde în mod cuprinzător acestei amenințări, pe baza 
elementelor prezentate în prezenta Comunicare comună.  
 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă națională, au 
luat act de prevederile cuprinse în  Comunicarea comună a Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE 
împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și 
a muniției aferente „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor” -  
JOIN(2018)17 și susțin măsurile adoptate de instituțiile interne cu atribuții în 
domeniu, în vederea înlăturării amenințării reprezentate de armele de foc și 
SALW ilicite și de munițiile acestora. România, în contextul acordurilor 
internaționale și a angajamentelor asumate, susține orice formă de  luptă împotriva 
amenințărilor reprezentate de armele de foc ilicite care pot contribui la proliferarea 
criminalității sau care  poate alimenta terorismul, știută fiind legătura dintre 
criminalitatea organizată și terorism. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă şi-au exprimat, 
în unanimitate, acordul privind susţinerea propunerilor Comisiei. 

Din numărul total de 20 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi conform listei de prezență. 

 

PREŞEDINTE, 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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Către, 
   Comisia pentru afaceri europene             

   
În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi al Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  
pentru dezbaterea pe fond a Comunicarii comune a Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor 
de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente 
„Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor” -  JOIN(2018)17. 

Vă înaintăm, alăturat, Proiectul de opinie întocmit în urma dezbaterii 
documentului menţionat. 

 

 

                           PREŞEDINTE, 

   Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

                

 


